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Wij heten u van harte welkom bij Overdaips. Om het verblijf voor iedereen zo prettig mogelijk te laten 

verlopen hebben wij een aantal huisregels opgesteld.  

 

Algemeen 

 

• Ons terrein is voor gasten geopend van 15 maart t/m 31 oktober 

• Parkeren van uw auto mag in de daarvoor bestemde vakken (gratis) 

• Honden zijn bij ons welkom; houdt ze op het terrein aan de lijn, uitlaten kan achter op de dijk. Mocht 

uw hond onverhoopt zijn behoefte op het terrein doen, ruimt u het dan s.v.p. direct op 

• Huisvuil kan in de containers worden gedeponeerd. Wij scheiden restafval van glas en papier. Zou u zo 

vriendelijk willen zijn om restafval in zakken aan te bieden, en uw papieren dozen plat te maken 

alvorens ze in de desbetreffende container te deponeren?  

• Beplanting op de staanplaats mag niet worden gesnoeid of gemaaid  

• Na 23.00 respecteren wij rust aan het Reitdiep 

• Gebruik van sanitair is bij de huurprijs inbegrepen, met uitzondering van het ligbad. Tegen een kleine 

vergoeding kunt u dit voor één uur reserveren 

• Laat de toiletten en het sanitair na gebruik netjes achter 

• U kunt de koelkast voor gasten vrij gebruiken; let er hierbij op dat er geen producten worden 

achtergelaten die over datum zijn 

• Wassen en drogen kan tegen betaling. U mag gebruik hiervan melden bij één van de medewerkers 

• Open vuur maken bij uw kampeermiddel is niet toegestaan; u kunt gebruik maken van de vuurplaats 

aan de oostzijde van het terrein 

• Zwemmen in het Reitdiep is op eigen risico 

• De elektrische installatie en het gebruik van gas in uw kampeermiddel dient te voldoen aan de 

geldende veiligheidsvoorschriften 

• Laat bij vertrek uw staanplaats netjes achter 

• Overdaips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadigingen (mits door grove 

nalatigheid van onze zijde) of ongevallen aan of met uw kampeermiddel 

• Het terrein is verboden voor onbevoegden 

 

Coronamaatregelen 

 

• Houdt 1,5 meter afstand van uw mede-gasten (tenzij u allen lid bent van één huishouden) 

• Draag bij afhalen van een maaltijd een mondkapje 

• Afgehaalde maaltijden mogen door gasten bij hun kampeermiddel of boot worden genuttigd; indien 

gewenst stellen wij hiervoor een picknicktafel ter beschikking 

• Ook bij het gebruik van het sanitair is afstand houden verplicht. Volg hiervoor de aanwijzingen van de 

medewerkers. Onze sanitaire ruimtes worden dagelijks meerdere malen gereinigd 

• Kom niet als u klachten heeft. U bent uiteraard na uw herstel weer van harte welkom 



Jachthaven 

 

• Laat motoren niet onnodig draaien 

• Zorg voor juiste bevestiging van de lijnen van uw vaartuig 

• Laat uw vaartuig niet onverzorgd achter 

• Zorg ervoor dat uw boot deugdelijk verzekerd is 

• Het lozen van afvalwater in het Reitdiep is ten strengste verboden 

• De elektrische installatie en het gebruik van gas in uw vaartuig dienen te voldoen aan de geldende 

veiligheidsvoorschriften 

• Overdaips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadigingen (mits door grove 

nalatigheid van onze zijde) of ongevallen aan of met uw vaartuig 

 

 

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe op ons mooie plekje aan het Reitdiep! 

 

 

 

 


